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Sammanfattning
Kulturförvaltningen har ombetts att besvara skrivelsen om det nya
avgiftssystemet för Kulturskolan som trädde i kraft 1 augusti 2020.
Författarna till skrivelsen önskar en utvärdering av hur stor andel av
de som anmäler sig till Kulturskolans avgiftsbelagda kurser som
söker nedsatt avgift. Givet de rådande omständigheterna med den
pågående pandemin och att första terminen med det nya
avgiftssystemet fortfarande pågår, kommer inte utvärdering av hur
efterfrågan för de olika kurserna har påverkats vara fullständig.
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Totalt har 338 antal ansökningar från familjer om nedsatt avgift
inkommit till Kulturskolan till och med 6 november gällande
höstterminens kurser. Av dessa har 257 familjer beviljats nedsatt
avgift för totalt 406 olika kursplatser. Detta är en ökning med nästan
150% jämfört med hösten 2019. Syskonrabatt inkluderas inte i
statistikredovisningen.
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Bakgrund
Från och med 1 augusti har Kulturskolan ett nytt kursavgiftssystem
med justerade kursavgifter och en ökad möjlighet till att söka
nedsatt avgift för de med låg hushållsinkomst.1
Kommunfullmäktiges beslut om nytt kursavgiftssystem föranleddes
av kulturnämndens uppdrag till kulturförvaltningen att analysera
vilka resultat och effekter som tidigare insatser gett för att bredda
deltagandet inom Kulturskolans verksamheter. Av analysen
framkom att avgiftsmodellen från 2015 inte fått avsedd effekt med
ett ökat deltagande i stadsdelar där Kulturskolan har låg beläggning
och att det behövs andra insatser för att öka deltagandet. Exempel
på utvecklingsområden är ett närmare samarbete med skola och
fritidshem, ett mer efterfrågestyrt kursutbud, samt möjlighet till
avgiftsfritt deltagande för barn och unga till föräldrar med
begränsade ekonomiska möjligheter.
Med höjd kursavgift för bland annat termins- och kortkurser,
kompletterad med nya möjligheter till att söka nedsatt avgift, kan
den ordinarie avgiftsfria verksamheten (exempelvis öppen
verksamhet, El Sistema, Unga Berättar, skolsamverkan etc) utökas
och utvecklas så att fler barn och unga över hela staden kan delta i
Kulturskolan Stockholm.
Kulturnämnden har fått i budgetuppdrag att under 2021 utvärdera
det justerade avgiftssystemet för Kulturskolan för att säkerställa att
insatserna får önskad effekt.
Ärendet
Författarna till skrivelsen önskar en utvärdering av hur stor andel av
de som anmäler sig till Kulturskolans avgiftsbelagda kurser som
söker nedsatt avgift. Givet de rådande omständigheterna med den
pågående pandemin och att första terminen med det nya
avgiftssystemet fortfarande pågår, kommer inte utvärdering av hur
efterfrågan för de olika kurserna har påverkats vara fullständig.
Den pågående pandemin har haft inverkan på Kulturskolans
verksamhet. Kulturskolan har anpassat både termin- och
kortkurserna med minskat antal erbjudna kursplatser i syfte att
hindra smittspridning. Inom den helt avgiftsfria verksamheten har
betydande begränsningar varit nödvändiga för att hindra
smittspridning. Samverkan med skolor, fritidshem,
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Effekter och resultat av insatser för att bredda deltagandet i Kulturskolan. Redovisning
av uppdrag från kommunfullmäktige samt förslag om nytt kursavgiftssystem. Dnr
1.1/560/2019.
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stadsdelsförvaltningar och andra aktörer i civilsamhället har
begränsats på samverkanspartens initiativ. Anledningarna är ofta att
de vill minska utomståendes närvaro i deras verksamheter och
lokaler med hänsyn till smittorisken. Pandemin har därmed en
effekt på antalet barn och unga som deltar i Kulturskolans
verksamheter och därmed också rimligtvis på hur stor andel som
söker avgiftsreducering.
Redogörelse för nedsatt avgift
Totalt har 338 antal ansökningar från familjer om nedsatt avgift
inkommit till Kulturskolan till och med 6 november gällande
höstterminens kurser. Ansökningarna gäller både termins- och
kortkurser. Syskonrabatt inkluderas inte i statistikredovisningen
nedan.
Av dessa 338 ansökningar har 187 familjer beviljats nedsatt avgift
till 0 kronor, alltså uppfyller kriterierna för hel avgiftsbefrielse.
Ytterligare 70 ansökningar från familjer har beviljats nedsatt avgift
till 300 kr. Övriga ansökningar har antingen fått avslag på grund av
för hög hushållsinkomst alternativt ej är färdigbehandlade ännu då
Kulturskolan inväntar kompletterande uppgifter från de sökanden.
Dessa 257 beviljade ansökningar från familjer om nedsatt avgift
avses totalt 406 olika kursplatser. Det är alltså fler kursplatser än
antal familjer som får nedsatt avgift vilket innebär att det antingen
är flera syskon per familj som deltar i Kulturskolans verksamhet
eller att en elev deltar i flera olika kurser.
Av de 406 kursplatserna gäller 15 kursplatser kortkurser.
Sista anmälningsdag till höstterminens terminskurser var 31
oktober, men till kortkurser går det att anmäla sig hela året ut.
Därför förväntas ytterligare ansökningar inkomma under
höstterminen som påverkar resultatet.
Baserat på dessa uppgifter ser Kulturskolan en positiv effekt av den
ökade möjligheten att söka nedsatt avgift. Under 2019 beviljades
nedsatt avgift för totalt 415 kursplatser, 250 kursplatser på
vårterminen och 165 på höstterminen. Jämfört med höstterminen
2019 har ansökningarna som inkommit och beviljats för hösten
2020 ökat markant. Ökningen i nuläget ligger på nästan 150%.
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En ökad efterfrågan på att söka nedsatt avgift medför också en ökad
administration på Kulturskolan. I nuläget görs hanteringen
manuellt, men ambitionen är att automatisera processen i och med
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det nya verksamhetssystem för Kulturskolan som nu är under
upphandling2.
Skrivelsen besvaras med förvaltningens tjänsteutlåtande.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom Kulturskolan.
Bilagor
Skrivelse om de nya avgifterna till Kulturskolan, Kulturnämnden
den 22 september 2020. Dnr:1.1/2606/2020.
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Dnr 2.6/1497/2020 Upphandling nytt verksamhetssystem Kulturskolan.

